
Aniversariantes
Hoje: Marcos Antônio de Oliveira 
Aguiar (NUASG) e Cristovam Gonçal-
ves dos Santos (24ª Vara).
Amanhã: Ailton Brandão Neves (Ita-
buna), Sueli de Souza Borges (NU-
BES), Gustavo Mamede Santanna 
Xará (Guanambi), Karlson Santos 
Souza (Itabuna), Everton Caldas Sil-
veira (Turma Recursal) e Rian Fagun-
des Neri (8ª Vara).

Parabéns!
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia
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impressão: Setor de Comunicação Social. Encar-
regada: Rita Miranda. Diagramação e redação: 
Rodrigo Sarmento Silva dos Santos. Tiragem: 4 
exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 Ende-
reço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 
41213-000. Site: portal.trf1.jus.br/sjba E-mail: 
jfh@trf1.jus.br.

Aprovadas as Metas do Judiciário para 2020

As Metas Nacionais do Judiciário fo-
ram aprovadas no XIII Encontro Nacional 
do Poder Judiciário, ocorrido nos dias 25 
e 26 de novembro em Maceió, Alagoas. 
O vice-presidente do TRF1, desembarga-
dor federal Kassio Marques, participou 
do evento representando o presidente do 
TRF1, desembargador federal Carlos Mo-
reira Alves.

O tradicional evento da magistratura 
brasileira reuniu a cúpula dos 90 tribu-
nais para, sob a coordenação do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), aprovar, 
além de as Metas Nacionais do Judiciá-
rio para o próximo ano, os macrodesafios 
para a Estratégia Nacional 2021-2026.

De acordo com a diretora da Diple, 
Maria Carolina, as metas nacionais são 
as mesmas de 2019, porém houve al-
guns ajustes nos percentuais e datas:

1: julgar quantidade maior de proces-
sos de conhecimento do que os distribu-
ídos;

2: identificar e julgar nos primeiro e 
segundo graus 100% dos processos dis-
tribuídos até 2015 e 85% dos distribu-
ídos até 2016. Nos Juizados Especiais 
Federais (JEFs) e nas Turmas, identificar 
e julgar 100% dos distribuídos até 2017;

3: conciliar, no mínimo, 6% dos pro-
cessos distribuídos;

4: identificar e julgar pelo menos 60% 
das ações de improbidade administrativa 
e 70% das ações relacionadas a crimes 
contra a administração pública distribuí-
dos até 2017;

5: reduzir quantidade maior de pro-
cessos de execução não fiscal do que o 
total de casos novos;

6: identificar e julgar 70% dos pro-
cessos de ações coletivas distribuídas até 
2016;

As Metas 7 e 8 não são aplicáveis à 
Justiça Federal.

Segundo informou Maria Carolina, 
“entre as metas novas aprovadas estão 
identificar e impulsionar os processos 
que versem sobre obras públicas parali-
sadas, especialmente creches e escolas, 
distribuídos entre 31 de dezembro de 
2014 e 31 de dezembro de 2019 e rea-
lizar ações de prevenção ou desjudicia-
lização de litígios voltadas aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da Agenda 2030 das Nações Unidas”.

Na ocasião, também foram aprova-
dos os macrodesafios do Poder Judiciá-
rio para o ciclo 2021-2026. Dentro da 
perspectiva relacionada à sociedade, os 
desafios são garantia dos direitos funda-
mentais e fortalecimento da relação ins-
titucional do Judiciário com a sociedade. 
Quanto aos recursos, foi estabelecido o 
aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas, 
o aperfeiçoamento da Gestão Orçamen-
tária e Financeira e o fortalecimento da 
Estratégia Nacional de TIC e de proteção 
de dados.

Já na esfera dos processos internos, 
os esforços devem ser voltados para: agi-
lidade e produtividade na prestação ju-
risdicional; enfrentamento à corrupção, à 

improbidade administrativa e aos ilícitos 
eleitorais; prevenção de litígios e adoção 
de soluções consensuais para os confli-
tos; consolidação do sistema de prece-
dentes obrigatórios; promoção da sus-
tentabilidade; aperfeiçoamento da gestão 
da justiça criminal; fortalecimento do 
processo eleitoral e aperfeiçoamento da 
Gestão Administrativa e da Governança 
Judiciária.

MENÇÃO HONROSA – No primeiro 
dia do XIII Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, 25, o Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região (TRF1) foi agraciado 
com menção honrosa. Ao lado do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ); do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) e do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP), o TRF 1ª 
Região, com apenas 27 desembargado-
res federais, está entre os quatro tribu-
nais que mais julgaram em 2018.

A premiação foi recebida pelo vice-
-presidente do Tribunal, desembargador 
federal Kassio Marques, a quem foi en-
tregue a distinção representando o pre-
sidente do TRF1, desembargador federal 
Carlos Moreira Alves. Para o magistrado, 
essa premiação evidencia o reconheci-
mento do esforço dos magistrados, ser-
vidores e colaboradores que fazem par-
te da Primeira Região. “Demonstra que 
conseguimos superar as adversidades 
estruturais, de pessoal e financeira, 
dando uma resposta satisfatória à so-
ciedade de que estamos julgando muito 
mais, em menos tempo e com menos 
custo. Parabéns a todos os que fazem o 
TRF1”, comemorou.

O Tribunal também foi premiado com 
o Selo Prata no Prêmio CNJ de Qualidade 
juntamente com o TRF 4ª Região. O Prê-
mio é um reconhecimento por parte do 
Conselho Nacional de Justiça daqueles 
que investem na excelência de sua ges-
tão, produtividade, transparência e infor-
mação. (Fonte: TRF1)

Natal dos Terceirizados

“É tempo de celebrar o Natal! 

Diante de época tão importante, 
não podemos perder a esperança, a 
alegria, nem nos esquecer daqueles 
que, mais do que nós, experimentam 
esses tempos difíceis e incertos.

Assim, contamos com a sua in-
dispensável colaboração para que 
possamos realizar a tradicional con-
fraternização dos terceirizados que 
trabalham conosco (vigilância, jardi-
nagem, manutenção e copeiragem).

Em face do número de terceiriza-
dos e do levantamento de custos já 
realizado, estabelecemos o valor de 
R$ 30,00 (trinta reais).

Você pode entregar sua colabora-
ção até o próximo dia 05 (cinco) de 
dezembro, na Biblioteca.

Agradecemos antecipadamente e 
desejamos a você um Ano Novo de 
PAZ, SAÚDE e PROSPERIDADE!”

Comissão de Ação Social da SJBA

Feira Natalina da 
Asserjuf segue no foyer 
até a próxima semana
Dando continuidade a sua programa-

ção de fim de ano, a ASSERJUF essa se-
mana traz ao foyer do Fórum Teixeira de 
Freitas a Feira Natalina, que permanece-
rá no local até a sexta-feira do dia 6 de 
dezembro, das 10h às 16h.

Trazendo diversas opções em lem-
branças, artigos natalinos e deliciosas 
sobremesas e lanches, a feira está com-
posta com as seguintes barracas: Fradi-
que, Lucia Danon, Flor de Liz, By Adilton, 
Mimos de Casa, Natura, Racco, Boneca 
de Pano, Arcorosê, Décor Maison, Tok de 
Su, Céu Azul, Cíntia Joias, Margô Joias, 
Noz Moscata, Jobs Açaí, Beijú Shalom, 
Cacau Show e Paulinha Eventos.

Faça sua visita!

Pesquisa para avaliar satisfação
de usuários de TI da Justiça Federal 
termina na próxima sexta-feira, 29

O Conselho da Justiça Federal en-
cerrará no dia 29/11 a Pesquisa de Sa-
tisfação de Usuários de TI. O objetivo é 
identificar oportunidades de melhoria na 
prestação dos serviços relacionados à 
tecnologia da informação. O levantamen-
to é direcionado aos usuários internos de 
toda a JF da 1ª Região. 

A pesquisa compreende um questio-
nário – com 27 perguntas – que deve ser 

respondido on-line, sem necessidade de 
identificação da pessoa, em que serão 
abordados temas como qualidade dos 
equipamentos de informática, do aten-
dimento ao cliente, da disponibilidade e 
da eficiência dos serviços e dos sistemas 
oferecidos. Essa enquete permitirá o rela-
to de críticas, além de possibilitar o regis-
tro de sugestões e elogios.

Meta estratégica - O levantamento 
também contribuirá com o aprimoramen-
to contínuo dos serviços. A pesquisa aten-
de à Meta 14 do Plano Estratégico do CJF 
2015/2020, cujo objetivo é atingir, em 
2019, 90% de satisfação dos usuários 
internos. Para participar, basta acessar o 
link: http://bit.ly/2O1MGeY (Fonte: CJF)


